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هاي اپيتليال تعيين فازهاي مختلف سيكل استروس از طريق بررسي تغييرات سلول ه:ـمقدم

هاي جنسي امكانپذير است. بررسي سيتولوژيكي اسمير رموناسمير واژن و نيز سنجش سطوح هو

وقت گير و  RIAواژن سريع و كم هزينه است در حاليكه سنجش سطوح هورموني به روش 

اي تعيين مراحل مختلف سيكل توليدمثلي پرهزينه است. هدف از مطالعه حاضر بررسي مقايسه

ده است. سيكل استروس در موش موش صحرايي به دو روش سيتولوژيكي و سنجش هورموني بو

باشد كه اين استروس مي صحرايي متشكل از چهار فاز پرواستروس، استروس، مت استروس و دي

هاي تشخيص طبي با خصوصيات سيتولوژيكي توان به روش متداول در آزمايشگاهمراحل را مي

 اسمير واژن تعيين كرد. 

گرم بر اساس سيتولوژي  200تا 180وزني سر رت ماده از نژاد ويستار با ميانگين  24 روش:

آميزي اسمير، در يكي از چهار فاز سيكل جنسي قرار گرفتند. جهت  اسمير واژينال و رنگ

هاي استروژن و پروژسترون، از سينوس چشمي خونگيري به عمل آمد و گيري سطح هورمون اندازه

ها مورد تجزيه و س دادهاندازه گيري شد. سپ RIAهاي تخمداني به روش سطوح سرمي هورمون

 تحليل آماري قرار گرفتند.

در گسترش بدست آمده از فاز پرواستروس، غالبيت با سلول هاي اپيتليال هسته دار  ها: يافته

هاي شاخي بدون هسته مشاهده شد. در فاز مت استروس عالوه  بود. در فاز استروس، عمدتاً سلول

هاي فاز دي ي سلولها عمده شاهده بودند. لكوسيتها نيز قابل مهاي مذكور، لكوسيتبر سلول

 دادند كه با نتايج حاصل از اندازه گيري سطح هورمون مطابقت داشت.استروس را تشكيل مي

گيري: با توجه به اطالعات به دست آمده از سنجش هورمون و تأييد سيتولوژي اسمير نتيجه
ي فازهاي مختلف سيكل استروس در جوندگان واژن، نتايج اين تحقيق نشان داد ارزيابي سيتولوژيك

گنادي -هيپوفيزي-تواند سنجشي مفيد از تماميت محور توليدمثلي هيپوتاالموسيآزمايشگاهي مي

هاي داراي سيكل نامنظم توان راهي مطمئن در حذف نمونهباشد. همچنين اين روش را مي
 توليدمثلي قبل از انجام مطالعات دانست.
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